PAINT
Home
Clipboard
 Cut :- Select ਕੀਤ matter ਨੂੂੰ ਕੱ ਟਣ ਲਈ।
 Copy :- Select ਕੀਤ matter ਨੂੂੰ copy ਕਰਨ ਲਈ।
 Paste :- Copy ਜਾਂ cut ਕੀਤ matter ਨੂੂੰ paste ਕਰਨ ਲਈ।
 Paste from :- ਕਈ ਵੀ Picture open ਕਰਨ ਲਈ।
Image
 Rotate :- Matter ਨੂੂੰ select ਕਰਕ ਲ ੜ ਅਨੁਸਾਰ left, right, ਜਾਂ rotate ਕਰਨ ਲਈ।
 Resize :- Select ਕਰਕ matter ਦਾ size ਵੱ ਡਾ ਛਟਾ ਕਰਨ ਲਈ।
 Crop :- Select ਕੀਤ matter ਨੂੂੰ crop ਕਰਨ ਲਈ।

 Select : Rectangular selection :- Rectangular shape ਵਵੱ ਚ select ਕਰਨ ਲਈ।


Free from selection :- Directly select ਕਰਨ ਲਈ।



Select all :- ਸਾਰ matter ਨੂੂੰ select ਕਰਨ ਲਈ।



Delete :- Select ਕੀਤ matter ਨੂੂੰ delete ਕਰਨ ਲਈ।

Tools
 Pencil :- Pencil ਦ Use ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵਲਖ ਸਕਦ ਹਾਂ।
 Eraser :- Page ਤ ਕੀਤ ਕੂੰ ਮ ਨੂੂੰ erase ਕਰਨ ਲਈ।
 Fill with color :- Draw ਕੀਤ ਹਏ matter ਵਵੱ ਚ color ਭਰਨ ਲਈ।
 Color picker:- ਵਕਸ ਵੀ Photo ਵਵੱ ਚੋਂ color pick ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਨਾਲ photo ਵਵੱ ਚੋਂ color pick
ਕਰਕ ਕੀਤ ਵੀ fill with color ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦ ਹਾਂ।
 Text :- Sheet ‘ਤ keyboard ਤੋਂ matter type ਕਰਨ ਲਈ। Text box draw ਕਰਨ ਨਾਲ text bar
open ਹ ਜਾਵਗਾ।
 Magnifier :- Zoom ਕਰਕ matter ਨੂੂੰ ਦਖਣ ਲਈ।
 Brushes :- Different- different style ਦ brush use ਕਰਕ ਅਸੀਂ ਕੁੱ ਝ ਵੀ draw ਕਰ ਸਕਦ ਹਾਂ।
 Shapes :- Shapes ਦ use ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁੱ ਝ ਵੀ draw ਕਰ ਸਕਦ ਹਾਂ।
 Outlines :- Line ਦ styles ਨੂੂੰ change ਕਰਨ ਲਈ Outline ਵਵੱ ਚੋਂ Option use ਕਰ ਸਕਦ ਹਾਂ।
 Size :- Line ਦ size ਨੂੂੰ change ਕਰਨ ਲਈ। ਵਜਵੇਂ ਵਕ line ਨੂੂੰ bold ਕਰਨ ਲਈ।
 Color 1 :- Shape, line ਅਤ pencil ਆਵਦ ਦਾ color ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ।
 Color 2 :- Page ਦਾ background color ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ।
 Color 3 :- Shape, line ਆਵਦ ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲੱਗ -ਅਲੱਗ ਰੂੰ ਗ ਹੁੂੰ ਦ ਹਨ।

View
 Zoom
 Zoom in :- Page ਦ zoom size ਨੂੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ।


Zoom out :- Page ਦ zoom size ਨੂੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ।



100% :- ਜਕਰ page ਦਾ size ਘਟਾਇਆ ਜਾਂ ਵਧਾਇਆ ਹਇਆ ਹ ,ਉਸਨੂੂੰ normal ਕਰਨ ਲਈ।

 Shower hide
 Ruler :- Ruler bar ਨੂੂੰ show ਕਰਨ ਲਈ।


Gridlines :-Page ਤ ਜਾਲੀ show ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ।



Status bar :- Page ਤ bottom ਤ status bar show ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ।

 Display
 Full screen :- ਸਾਰ ਕੂੰ ਮ ਨੂੂੰ ੂਰੀ screen ਤ show ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਜ ਕਈ ਵੀ Option show ਨਾ
ਹਵ।


Text :- ਇਹ bar text box draw ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ show ਹਵਗੀ।

 Font
 Font family :- ਵਲਖ ਹਏ matter ਦਾ style change ਕਰਨ ਲਈ।


Font size:- ਵਲਖ ਹਏ matter ਦਾ size change ਕਰਨ ਲਈ।



Bold :- ਵਲਖ ਗਏ matter ਨੂੂੰ Bold (dark) ਕਰਨ ਲਈ।



Italic :- ਵਲਖ ਹਏ matter ਨੂੂੰ Italic (ਟਢ ) ਕਰਨ ਲਈ।



Underline:- ਵਲਖ ਗਏ matter ਨੂੂੰ Underline ( ਵਨਿੱਚ ਲਾਈਨ ਲਗਾਉਣ )ਕਰਨ ਲਈ।



Strikethrough :- ਵਲਖ ਗਏ matter ਦ ਵਵੱ ਚ ਲਾਈਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ।

 Background
 Opaque :- ਜਦੋਂ draw ਕੀਤ matter ‘ਤ ਕੁੱ ਝ ਵਲਖਣਾ ਹ ਤਾਂ ਵਛੋਂ draw ਕੀਤਾ ਕੂੰ ਮ show ਨਾ ਹਵ।


Transparent :- ਜਦੋਂ draw ਕੀਤ Matter ‘ਤ ਕੁੱ ਝ ਵਲਖਣਾ ਹ ਤਾਂ ਵੱ ਛੋਂ draw ਕੀਤਾ ਕੂੰ ਮ show ਹਵ।

